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 كلية القانون  :مكان العمل                                                                               

  األسبوعيجدول الدروس 
 

 بيداء علي ولي  االسم 
 

 alibaydaa@yahoo.com  البريد االلكتروني 
 

 constitutional and administrative lawالقانون الدستوري واالداري  اسم المادة 
 

 سنوي  مقرر الفصل 
 

 تعريف الطالب بالمبادئ االساسية للقانون الدستوري واالداري  المادة  أهداف
 

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

اذ يتناول القسم االول القانون الدستوري اما القسم الثاني القانون : يقسم الكتاب الى قسمين 
 االداري

 

  constitutional and administrative law /S.j. al Kadbem الكتب المنهجية 

 التوجد  المصادر الخارجية 
 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

الفصل الدراسي  الفصل الدراسي األول
 الثاني

 االمتحان النهائي االمتحانات اليومية

02% 02% 02% 02% 

  معلومات إضافية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alibaydaa@yahoo.com


 القادسية : الجامعة                     العراق                                   جمهورية         
 القانون  :الكلية                        وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                 
 العام  :القسم                         جهاز اإلشراف والتقويم العلمي                    
 الثانية  :المرحلة                                                                                

 بيداء علي ولي  :اسم المحاضر الثالثي                                                                               
 مدرس  :اللقب العلمي                                                                               

 ماجستير قانون دولي  :المؤهل العلمي                                                                               
 كلية القانون  :ل مكان العم                                                                             

 

 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %3 تعريف القانون الدستوري  00/9/0202 0

  %6 جوهر القواعد الدستورية  02/9/0202 0

  %02 خصائص القانون الدستوري  0/02/0202 3

  %00 السمو التشريعي والدستوري  00/02/0202 2

  %02 مصادر القانون الدستوري  09/02/0202 0

  %00 التشريع  06/02/0202 6

  %00 التفسيرات القضائية  0/00/0202 7

  %09 االعراف  9/00/0202 2

  %33 نشاة الدساتير  06/00/0202 9

  %36 تغيير النظام السياسي  03/00/0202 02

المبادئ التوجيهية لسياسة  32/00/0202 00
 الدولة 

39%  

  %02 الديباجة  7/00/0202 00

  %20 الدساتير التقليدية  02/00/0202 03

  %27 الدساتير المدونة  00/00/0202 02

  %02 الدساتير غير المدونة  02/00/0202 00

  %00 التطور الدستوري في العراق  2/0/0200 06
 عطلة نصف السنة 

  %03 تعريف القانون االداري  51/2/2151 07

العالقة بين القانون االداري  22/2/2151 02
 والدستوري 

06%  

  %09 تطور القانون االداري في فرنسا  5/3/2151 09

خصائص القانون االداري  8/3/2151 02
 (القاضي ينشا القانون)

63%  

  %66 القانون االداري في فرنسا  51/3/2151 00

الموازنة بين المصالح العامة  22/3/2151 00
 والحقوق الخاصة 

69%  

  %73 المسؤزلية ومشروعية االدارة  22/3/2151 03

  %76 المسؤولية عن الخطا والضرر 1/4/2151 02

  %79 المسؤولية العقدية   52/4/2151 00

  %20 مشروعية االدارة  52/4/2151 06

  %20 اخطار نظام تفويض التشريع  22/4/2151 07

  %22 التطور التاريخي لالمبودس مان 3/1/2151 02

  %90 الواجبات والسلطات 51/1/2151 09

  %92 المزايا  51/1/2151 32

  %97 العيوب 24/1/2151 30

  %022 القانون االداري في العراق  4/2/2151 30

 

 :توقيع العميد                                                                         :             توقيع االستاذ     
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Course Weekly Outline 

Type your name here Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo.com E_ mail 

Type here course title Title  

Type here the came of course coordinator Course Coordinator 

Type here vourse objectives Course Objective 

Type here course desciption  Course Desciption 

Type here textbook (title, author ,edition,publisher,year) Textbook  

Type here the references(title, author edition, publisher,year)  References  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessment 

AS(40%) 

 

______ 

 

As(10%) 

 

As(15%) 

 

As (35 %) 

 

Type here general notes regarding the course General Notes 
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Lab. Experiment 

Assignments 
Topic Covered Date Week 
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     00 

     06 

Half – year Bark 
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     00 

     00 
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     02 
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     02 

     09 

     32 

     30 
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Instructor Signature :                                                    Dean Signature 


